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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3شرح متن اآلجرومية )

 يم الخضيرالشيخ/ عبد الكر 
 

 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن
 اقرأ:

 أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ."امفتوح اآلخر أبد  فالماضي " :-تعالىرحمه هللا -قال المؤلف 

ما عندنا معرب  اإذ  مبني،  الفعل الماضي مبني، واألمرمبني على الفتح باستمرار، ، الماضي مفتوح اآلخر أبد  ا
، مبني على (ضرب)ألنه يضارع االسم فيعرب مثله، الماضي:  ؛مضارع :ولذا قيل له ؛من األفعال إال المضارع

وهو ، (ضربا، ضربوا، ضربنا)أو نون نسوة،  طيب إذا اقترن بآخره ألف تثنية، أو واو جمع،الفتح باستمرار، 
ال ما يرد؟ ،ايقول: مفتوح اآلخر أبد   إذا هو في األصل مبني على الفتح، ، (ضربوا، وضربنا) يرد على هذا وا 

فعل ماض مبني على الفتح، والواو فاعل مبني على الفتح منع من ظهور  :ضرب (ضربوا)أردنا أن نقول: 
هي حركة  الحركة التي على الباء، (ضربا)المناسبة التي هي الضمة، طيب الفتحة انشغال المحل بحركة 

ال حركة اإلعراب التي هي من أصل الفعل؟ ماذا نقول؟   المناسبة وا 
 .......طالب:

 .مفتوح (ضرب  )طيب هو في األصل 
 .......طالب:
والفعل مبني على الفتح،  اآلن الباء مفتوحة، سواء جئنا باأللف أو حذفنا األلف، من األصل مفتوحة، ؟كيف

 الضمة لحركة المناسبة؟  :لف، الواو قلناوجئنا باأل
 .......طالب:

الضمة هذه على خالف األصل،  (ضربوا)، مفتوح من األصل، اآلن يا إخوةال، هو من األصل مفتوح 
ة؟ مناسبة ء أو فتحة المناسبفتحة البناجاءت على األصل فالفتحة التي على الباء هل هي حركة  (ضرب  )و
الخالف موجود الخالف ال أثر له، والخالف موجود، تغير الفعل، ؟ بمعنى أنه لو كانت غير هذه األلف لفاأل

 (إق وامة): أصلها ومنهم من يقول (وامةإق  )أصلها  (إقامة)لكن ال أثر له عملي، هذه حركة مناسبة مثلما قالوا: 
الواو وتوهم ، تحركت (امةو  )إقتحركت الواو  (امةو  )إقيقول:  ومنهم من ..تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت.

، يروى اداهمإح، صار عندنا ألفين، األلف المنقلبة عن واو، واأللف األصلية، فحذفت اانفتاح ما قبلها فقلبت ألف  
كون أثر لكن له أن المحذوف الزائد، هو واحد، إحدى األلفين حذفت،  ن سيبويه أن المحذوفة األصلية، وغيره يرو 

بمثل هذه األمور، وهي ال أثر لها عملي، مثلما عندنا، وتجد أهل النحو ينشغلون  المحذوف األصلي أو الزائد؟
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، المحال بحركته المناسبةالمقدرة التي منع من ظهورها اشتغال  ةفعل ماضي مبني على الفتح :قلنا (ضربوا)
 اضي مبني على الفتح، والذي يليه.الم (ضربنا)ومثله: 

 ."اواألمر مجزوم أبد  "
، اآلن في الترتيب، في ذكر األفعال وفي أمثلتها، مقدم الماضي ثم االماضي مبني على الفتح، واألمر مجزوم أبد  

ثم ثلث بالمضارع، لماذا قدم األمر على المضارع؟  ،باألمرقدم الماضي ثم أردفه المضارع ثم األمر، هنا 
ظاهر  مثلما أخر االسم عن الفعل،المضارع الكالم فيه كثير، سيأتي،  اوالكالم فيه يسير، أملمشابهة الماضي؟ 

ال مو ظاهر؟  ال قد يقول ماشيين وا   (ضرب يضرب اضرب)األمثلة  ترتيب معين، ماضي ومضارع وأمر،على وا 
ث وثل ،باألمرثّنى ثم  ،ما يستحقه كل واحد من هذه األفعال فبدأ بالماضيماشي على نفس الترتيب، ثم جاء إلى 

االسم، وهو أشرف من الفعل والحرف، ألنه يشبه على أخويه لماذا؟ بالمضارع، مع أن األصل أن يقّدم المضارع 
 كثرة متعلقاته.، كما أخر االسم لرخّ  كثرت متعلقاته أ  لكن لما كثر الكالم فيه،  ،االسم ينبغي أن يقدمفلمشابهة 

ال مبني على  مجزوم، "ااألمر مجزوم أبد  "منه،  األمر مجزوم، الماضي مبني على الفتح وانتهينا :يقول وا 
ال كلهن واحدالسكون؟  ال غير مبني؟  :أوال   ؟وا  بما يجزم قل كما قال غيره: مبني لماذا لم ي مبني،األمر مبني وا 
لم ) :ومضارعه إذا قلنامبني على السكون،  :اضرب (ضرب يضرب اضرب)بمعنى أنه لو قلنا:  ؟هبه مضارع

األمر  ماذا نقول عن، وهذا من األفعال الخمسة، بحذف النون مثال  جزم المضارع لو ، لسكون مجزوم با (يضرب
ال مبني على حذف النون؟  (اضربا؟)إذا أسندناه إلى ألف االثنين  ألن  ؛مبني على حذف النون السكون مقدر؟ وا 

ال م النون هو الذي يجزم به مضارعه،حذف  مثلما قلنا في ضرب  "اد  مجزوم أب" :بظاهر؟ ألنه يقول وظاهر وا 
 . امفتوح أبد  
، قد اقد يكون آخره مضموم  ، مبني على الفتح باستمرار، انه مفتوح أبد  إ :الذي قلناقد يكون آخر الماضي طيب، 

ألن هذا هو األصل فيه، وما عدا ذلك طارئ،  ؟امبني على فتح آخره أبد   :، فكيف نقولايكون آخره مجزوم  
المقرون المقرون بالبناء، والجزم السكون هو والغالب أن على السكون، مبني ، ازوم أبد  مجاألمر األصل فيه أنه 

م، للبناء لإلعراب الجز مقارن  حركة إعراب، ال، وأنه حركة بناء إ :الجزم، ال نستطيع أن نقولباإلعراب، 
لى الفتح، ومرفوع ألن عندنا حركات إعراب وحركات بناء، فرق بين منصوب ومبني ع والسكون مقارب للبناء؛

هذا الذي اختاره ، "اواألمر مجزوم أبد  "، بناء، ومثله النصب والفتحالرفعة عالمة إعراب، والضمة عالمة 
فأنت إذا أردت أن  ما يجزم به مضارعهوالذي اختاره غيره كثير من أهل العلم أنه مبني على  المؤلف، وقيل به،

نظر إلى مضارعه وأدخل عليه حرف جزم، وعامل األمر معاملة فا -فعل األمر–ما بني عليه هذا الفعل تعرف 
 المضارع.

 ."والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد األربعة"
أخره المؤلف لسبب، وهذا السبب كثرة المتعلقات  ، لكننه هو القسم المتوسطإ: وقلنا ،المضارع وهو القسم الثالث

 مثلما أخر االسم ليتفرغ له.ليتفرغ له، 
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قدمه أحد حروف المضارعة والمضارع ما تيشابه االسم،  :يعني وعرفنا أنه سمي مضارع ألنه يضارعارع، المض
ن شئت فقل: (أنيت)قولهم: األربعة التي يجمعها  ما شئت، ألنه ال يقصد من هذه وقل أو قدم وأخر  (نأتي)، وا 
ي الحروف األربعة فحروف، يعني جعل المركبة من أربعة حروف، إنما المراد ضبط هذه الالكلمة معنى  بعينه، 

إيش؟ بحرف بمضارعة مقترن  (أنام أشرب، ،أضرب)فإذا قلت:  (أنيت) كلمة واحدة من أجل ضبطها،
 المضارعة التي هي إيش؟ 

 .......طالب:
ال همزة؟ همزة والنون يتحدث عن نفسه المفرد، يتحدث عن نفسه بمفرده، والهمزة للمتحدث ، (نضرب) هي ألف وا 

وقد ال يراد من وقد يتحدث عن نفسه بالنون على سبيل التعظيم لنفسه،  (نضرب، نأكل، نشرب)من معه: وعن 
ن كان واحد  النون  في صحيحه في  -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام البخاري التعظيم، قد يراد منها التأكيد،  اوا 
فإذا قال  "وأوكد أثبت ليكون  الجميع بلفظ فتجعله لواحدا فعل كدؤ ت والعرب" :[( سورة القدر1)]}ِإنَّا َأنَزْلَناُه{ تفسير

دل على أنه إما أنه يريد تعظيم نفسه، أو يريد تأكيد هذا  ،طالبه بنون الجمع اأوالده أو مهدد   اشخص مهدد  
، هذا هو الحرف الثالث من حروف (زيد يضرباء )والي ه، والقرائن هي التي تحدد المراد،الفعل الذي أطلق

  .ويخبر بها عن الغائب المضارعة،
 .......طالب:

إذا دلت القرائن، لو افترضنا أن المتكلم معروف بترفعه على الناس، القرينة تدل على إيش؟ التعظيم، وال يريد 
إذا لم يعرض بتعاظم  ، لكنللتعظيم يتمحضلى تنفيذه والحزم فيه، هنا هذا الفعل الذي أطلقه، ال يريد أنه عازم ع

ذا اجتمع األمران  :ناقل ،نه يريد تنفيذ وعزم على تنفيذ ما تحدث عنهلكنه فهم منه أ ، اجتمع ما ذكرتالتأكيد، وا 
  نها للتعظيم والتأكيد.إ: عل، قلناأطلقه من الفويريد تنفيذ ما  ا عرف من حاله أنه يتعاظم ويتكبر،إذ
هذه حروف المضارعة  (ادعد  الذي هو الياء أنيت، و)هند تضرب ، هذا هو الحرف الثالث (ازيد يضرب عمر  )

ال يصلح الحاضر؟ و خبر الفي تستعمل متى؟ ، (زيد يضرب) :فالياءاألربعة،  المفرد المذكر، يخبر بها عن ا 
 :يخبر بها عن المفرد المؤنث (تضربهند )و

........................................... 
 منننننننننننننننننن ننننننننننننننننننون توكيننننننننننننننننند مباشنننننننننننننننننر  ومنننننننننننننننننن

 

 إن عريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا اوأعربننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا مضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارع   
 إنننننننننننننننننننننننناث كينننننننننننننننننننننننرعن منننننننننننننننننننننننن فنننننننننننننننننننننننتن ننننننننننننننننننننننننون 

 

نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة بني، بني على به إن اقترن  ، لكنالمضارع هذا األصل فيه أنه معرب
ن اقترنت به نون اإلناث ن النون التوكيد ال بد  (يرعن من فتن)ون النسوة بني على السكون، إيش؟ على الفتح، وا 

 من يعرب؟  ((أقواملينتهين ))يفصل بينها وبين الفعل،  أن تكون مباشرة، إيش معنى مباشرة؟ لم
 .......طالب:

  (ن و لينته)إذا قلت:  سم،طئة للقسم، فيها جواب القالالم، نعم، مو 
 

 .......طالب:
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او بأي شيء؟ بواو الجماعة، الو  نون التوكيد،فتح؟ ألنه فصل بين الفعل و العلى  والنون للتوكيد، ولماذا لم يبن
ال ، ما وجدت إال واوهذه الموجودة واحدة، فحذف إحدى واو ؟ اآلن الملفوظ به والمكتوب ال واحدة، صح وا 

إحداهما محذوف؟ أيهما المحذوفة؟  هي واو واحدة، عة أو واو الفعل؟ أيهما المحذوف؟الواوين إما واو الجما
الحذف، أو أنه  يشكك في وجود عامل يقتضيعامل اقتضى حذفه، في وجود اإلشكال حذف واو الفعل يشكك 

ن نظرت  .من الفعل بغير عامل، وهذا..يحذف  وحينئذ  يختلط األمر بين العامل وغيره، ما تنضبط األمور، وا 
جاز حذفه مع يعني إذا دل السياق عليه إلى الفاعل عمدة، والفاعل إذا دّل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته، 

 إرادته.
 ."(أنيت)يجمعها قولك: "

جل -ماذا عن قوله  ، لكنل األفعالالكسر ما يدخلكالم أن الكسر ال يدخل األفعال، ضيح هذا اتو اآلن تقدم 
 الكسر ما يدخل األفعال؟  :مو قلنا ؟لماذا ما حركنا بغير الكسرة [( سورة المجادلة11)]}َيْرَفِع َّللاَُّ{: -وعال

 .......طالب:
يو  (يرفع  هللا) جأنا إلى الكسرة ألننا لو رفعنا، ألغينا عمل العامل، ولو فل؟ ما في ثقل؟ (يرفع  هللا)ش يصير؟ ا 

ال ال؟ إذ  أوهمنا وجود عامل يقتضي النصب، نصبنا  الذي ال يدخل األفعال عن الكسر ما لنا مندوحة  اصح وا 
يفنبحث و  ال موب ظاهرا    ؟ش السبب؟ ظاهر وا 
 .......طالب:

 عامل؟ موبعمل عامل، وهو مجزوم اء الساكنين صرنا ألغينا من التق رّ ف  علشان ن  لو رفعناه، لو قلنا: يرفع  هللا  
واحنا مضطرين نحرك جواب الطلب، أو جواب شرط مقدر؟ لو رفعنا ألغينا عمل العامل، اللي جازمه عامل؟ 

ما  اأوهمنا وجود عامل ناصب غير الموجود، إذ  الفعل اللتقاء الساكنين، لو رفعنا ألغينا عمل العامل، لو نصبنا 
ال مو مدرك؟ال مدخل له في الباب كله لنبحث عن السب أن نوجد شيئ ا ندوحة منلنا م  ب األصلي، مدرك هذا وا 

 ."حتى يدخل عليه ناصب أو جازم امرفوع أبد  وهو "
يو  (يذهب  )حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، الرافع ما الذي رفعه؟  اد  أب مرفوع  ش اللي رفعه؟ ا 
 .......طالب:

ال من  تجرد عن ناصب وجازم، عامل أو تجرد من العامل؟ اآلن عندنا فعل غير عامل، هذا تجرد تجرد عامل وا 
هو  :نقول اإذ   ،الم في فعل  تجرد عن ناصب وجازملكن الك ،به ناصب أو جازم هذا الذي سيأتي وفعل اقترن 

ال ال؟  معانا يا إخوة ن يؤثر،بنفسه مو موجود علشا العدم يرفع؟ العدم مرفوع بالعدم، ال ال؟ نشوف أنوا  تم معنا وا 
ال فاألصل أن الكتاب للمبتدئينو ن كلهم طبقة واحدة، يعني جامعيين، الموجودي أن اإلخوة ندنا عوامل اآلن ع ا 

االبتداء عامل هل  باالبتداء، ألنه مبتدأ، مرفوع بإيش؟مرفوع لماذا؟  :زيد (زيد قائم)اآلن  لفظية، وعوامل معنوية،
ال معنوي؟ معنوي،  والتجرد، بينما العوامل التجرد عامل معنوي، وال يوجد عامل معنوي إال االبتداء  اإذ  لفظي وا 

، وهذا كتاب نبهنا عليه في أول درس، العوامل للجرجاني، فيه مائة عامل عوامل لفظية، وهو كتاب في اللفظية
 ة، كتاب صغير مو بشيء، فيكثير  اشروح   ح  ر  وش  وحفاوة من أهل العلم، غاية األهمية لطالب العلم، ومحل عناية 
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 شروح ال تعد وال تحصى،، وأما العوامل اة، شرح طيب جد  ؟ طيب هذا في الجملالشيخ الفطاني مدري إيششرح 
 وهللا المستعان. ،......بس ما شرح الفطاني طيب، 

هو التجرد، ال  ا يقتضي نصبه أو جزمه، وعرفنا أن الرافع له العامل المعنوي الذييرفع إذا تجرد عمّ فالمضارع 
هو عامل معنوي، وليس بعامل لفظي، التجرد عدم والعدم ال يفعل، العدم ال فعل له فكيف يعمل؟ أن  :يقول قائل

ال ما يحفظون؟ متن  مدري اإلخوة ذا حفظتبترى في ثالث أو أربع ورقات ما هو يحفظون المتن وا  وه مشيء؟ وا 
 وتأهلنا ومدري إيش؟إذا تخرجنا بعدين  نا:لوق، ناسوفما إذا أفي هذا السن يستمر، إذا حفظ  :أقولاآلن يبقى، 
 ،ما يزيد، ولو راجعنا عليه بعض الشروح ،ستة أسطر ،خمس أسطر ، فالحفظ مهم، والدرستحفظهخالص ما 

 من يذكرنا بها؟  ،وسبق في أول درس أن ذكرنا أميز الشروح لهذا الكتاب
 طالب: الكفراوي.

 ش؟ ميزة الكفراوي إيالكفراوي، 
 طالب: اإلعراب.

قراءة جرد  ن هم يقرؤو يعني الطالب الذي يقرأ قراءة بحث في درس، و منه الطالب وينتهي  هيعني ما يقرأ  اإلعراب،
في مثل هذه الكتب ال ينتهي منه حتى تتكون لديه ملكة إعرابية، هذه ميزته، من الشروح المهمة شرح العشماوي، 

ما يتعلق بالباب من قواعد وضوابط يحتاجها طالب العلم، شرح الشيخ خالد وذكر ويعتني بتوضيح المتن واألمثلة 
أنها أهملت مع األسف الشديد  ، لكنعليها حواش كثيرةشرح طيب وواضح، كل هذه الشروح  اأيض   ،األزهري 
هذه تجي احتياج طالب العلم إليها حسب زعمهم ودعواهم نفدت من األسواق، ما صارت لعدم  اونظر   ،وأهدرت

أوهم طالب العلم أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة، هم  ، لكني، كانت أكثر ما يوجد في األسواقلشروح وهذه الحواشا
بعد تسهيل العلم  ؟م، ويشوفوا إيش يدركوا بعد هذايذلل لهم العلو أسئلة، ينات، بحاجة إلى األمثلة، القاعدة، التمر 

ويستفيدون  ح، يحضرون الدروسالشرو ون المتون، يقرؤون .. لكن لم كانوا يعانشيء؟... ايقة أدرك أحد  بهذه الطر 
هذا يضحك على  ،لم بدون ما أحفظأتع : أبييتعلم ويقولالذي ، ادون حفظ أبد  من الحواشي هناك العلم، وال علم 

  .ما يمكننفسه، 
ستة عشر  رببالكتاب بعيد، لما أعف ثمانية عشر لما أعرب وأنا عهدي الكفراوي الجوازم هذه التي ذكرها المؤل

قته مملة، طالب ن، فال شك أن الكتاب بطرياما بقي إال اثن كأنه مل،بقي اثنان، قال: وا عرابهما كما مّر،  مثاال  
العلم المتعود على الروحات والجيات ما يصلح له، العلم هذا متين، ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل، ثم إذا فهمت 

كثير من طالب العلم ه وضبطته خالص انفتح لك الباب، أو أربع فهمتهذا الكتاب الصغير، خمس ورقات 
ال هما علمان ما ولجوا إلى اآلن، السبب أنهم و ويعانون من األصول  ،يعانون من العربية ما دخلوا هذا العلم، وا 

 من أنفع العلوم لمن ولج.
 أفضل الكتب إلعراب القرآن؟لنا هذا يقول: لو ذكرت 

، وا عراب -جل وعال-معرفة العربية العناية بكتاب هللا على ما يعين خير  ددة أنمتعفي مناسبات  اذكرت كثير  
ويفاد منه الذي هو النحو والصرف، ألنه يفاد منه فوائد، يفاد منه إتقان هذا العلم  ؛القرآن على وجه الخصوص
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، أو أي اب مثال  عراب، فطالب العلم إذا أنهى هذا الكتمتوقف على معرفة اإلألن فهم المعنى  قرآن؛فهم ال اأيض  
 .في النحو خذ وطبق، أعرب الفاتحة إعراب تفصيليكتاب 

بقليل، أكبر من اآلجرومية صغير في النحو للمبتدئين؟ أظنها األزهرية، المقدمة األزهرية، كتاب بعض ما كتب 
فلو أن  فوائد، أكثر من فائدة، مو بالنحو فقط مجردأعرب قصار السور في آخره لتمرين الطالب، فيستفيدون 

، ثم يقارن بين إعرابه وبين ما اتفصيلي   اإعراب  ويعرب الفاتحة  يأتي إلى القرآن اودرس كتاب   افهم كتاب  الطالب إذا 
وحديثة وما زالت العناية به قائمة، العلم كتب في كتب إعراب القرآن، كتب إعراب القرآن له عناية قديمة عند أهل 

الزمخشري يعرب و البحر المحيط جله إعراب، و ا عراب القرآن للزجاج، و ، والنحاسفمن أول من أعربه العكبري، 
كبيرة يعني إلعراب القرآن يه كتب عناية، لكن كتب متخصصة، ف الكبيرة فيها إعراب وفيهاكتب التفاسير و ، اكثير  

ب القرآن إعراهذا أفضل ما كتب، ألفها المعاصرون، في الجدول وفي إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش 
طالب العلم، هو اإلشكال أنه ظهرت مع الطرق الحديثة وبيانه لمحي الدين درويش، إعراب تفصيلي ودقيق ويفيد 

كتب الحواشي، الكتب الصفراء، الكتب المعقدة، وال شك أنه نتج من هذه الثورة للتدريس ثورة على القديم، 
يكم و العادية، مثل الذي معكم؟ الذي معالطبعة  اآلن أظنه طبع طبعات جديدة منهاتضييع، يعني الكفراوي  ش ا 

 هي؟ 
 .......طالب:

 ،الظاهر معك أنت الكفراوي التي مناسبة، يعني  لمعاصرين فيها سهولة،يعني شروح المشايخ ا رحمه هللا، ،إيه
دها في يحتاجها طالب العلم ال يجالحواشي فيها دقائق وضوابط وفوائد  ، لكنهذا الكفراوي مجرد ما فيه حواش

التي معك ما عليها حاشية، حاشية الحامدي التي التي حذفت من الطبعة المطوالت، يعني حاشية الحامدي 
وهو النتيجة  شك أن الطبع الجديد يفتح النفس، ويجعل الطالب يقرأ، لكن إذا عرف ال ..حذفت فيها نفائس..

يصبر على شدائد تحصيل هذا العلم، فعليه أن  ،يستغني عنه طالب علمال بصدد تحصيل علم، وعلم أساس 
.؟ ما يجي، ولذلك ......أحصل العلم  : أنا وهللا أبيويقولاإلنسان  هل أو الهين يأتيالعلم ليس باألمر الس

المتينة المؤصلة، ومن أيسر األمور قراءة ذكريات ورحالت تجدون من أشق األمور على النفس قراءة هذه الكتب 
ما تفيده، فلو أن الطالب يحفظ القدر المحدد  ، لكنعلى رجل ويقرأ وهو مرتاحسان رجل وصحف ومجالت واإلن

ألن  ؛فيه األعماروتفنى  ،، وعندكم أوقات، من خير ما تنفق فيه األوقاتأو شرحين اقبل الحضور، ويراجع شرح  
 -ه الصالة والسالمعلي-لذاته إنما الدين مبني عليه، القرآن بلسان عربي  مبين، النبي  اهذا العلم ليس مقصود  

هذا العلم، وال يمكن أن يتصدى أحد لتفسير القرآن وهو ال يعرف العربية، ما إلى  نحن محتاجون بالعربية، فتكلم 
العربية،  إال بواسطة -عليه الصالة والسالم-ال يمكن أن يفهم كالم الرسول على وجهه الباب مغلق دونه، يمكن 

الختالفها  القرآن أو في السنة اختلف في إعرابها، اختلفت معانيها تبع  في اواختالف اإلعراب قد يوجد كلمات 
وال مفر وال مناص لمن هو عازم على طلب بالحفظ ال محيد عنه  اإلعرابي، فال بد من معرفة هذا، فأوصيكم أوال  

 في غيره، والمراجعة قبل الحضور. العلم سواء في هذا العلم أو
 .......طالب:
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أكثر من احفظ  :فأنا ما أقوليعني، ما يكلف،  ف شيئ الفية تحتاج إلى سلم، هذا متن ما يكلشكال أن األهو اإل
أو ال تضيع بهذه الطريقة،  نظم اآلجرومية واحفظ األلفية، احفظ :نظم في الفن الواحد ما يصح، ما أقول لك

 كل الصيد في جوف، عروسال عطر بعد تسمو لحفظ األلفية احفظ الملحة واحفظ األلفية، إن كانت الهمة 
كثير من الناس، على  صعب وحفظ ألف بيت في مثل هذا الفنإذا كانت الهمم ما تسمو إلى هذا  ، لكنالفراء

ك، يعني إن لم تستطع احفظ هذه على األقل، والملحة املح بها كالم :ويبخل بحافظته على مثل هذا، يقال له
ال فاأللفية    .ما يعدلها شيءحفظ األلفية، وا 

 ب:........طال
من أسهلها نظم العمريطي، ومن نظمها نظم األلوسي نعمان،  ،رإال منظومة، العمريطي نظمها، نظمها كثي ؟هذه

ال ما  ، لكننظم جيدوهو  يمان له عناية في هذه تلقونه، سليمان له عناية بالمتون، الشيخ سلما أدري تلقونه وا 
الحداد له نظم، نظمها كثير من أهل العلم، والشنقيطي هذا  انظم، وفيه أيض   بن نبهان الحضرمي لها المتون، في

 نظم العمريطي.من أسهلها  ، لكننظم ال بأس به انظمها أيض   إيهاسمه عبيد ربه؟ إيش اسمه؟ 
 ."فالنواصب عشرة: وهي أن ولن"

ولم يبق من األفعال وأن الماضي مبني، واألمر كذلك،  ،عال وما ينتابها من بناء وا عرابفعلى األتقدم الكالم لما 
فهو مماثل  ،المضارعة المماثلة والمشابهة ،يعني يماثل ويشابه اولهذا سمي مضارع  مما يعرب إال المضارع، 

يذهب ) :فإذا قلتوهذا تقدم ، عن الناصب والجازمإذا تجرد فيرفع لالسم في إعرابه، المضارع عرفنا أنه يعرب 
 وعرفنا أن التجرد عامل معنوي لتجرده عن الناصب والجازم، فوع فعل مضارع مر  :فيأكل (كل عمرويأ)أو  (زيد

وأما بقية العوامل فهي لفظية، وهي نحو مائة عامل أفردت كاالبتداء الذي يرفع به المبتدأ، وهذا تقدم، 
  .بالتصنيف

ذ  ثمانية وعدتها العشرة، وذكر الجوازم النواصب من العوامل اللفظية النواصب والجوازم، ذكر المؤلف   اعشر، وا 
نما تجزم في د ال تجزم باضطراألنها غير مضطردة،  ؛لم يعدها ثمانية  مفإذا ذكر في الجواز خاصة،  الشعروا 

المقصود أنه استوعب ، لصغار الطالب، فماذا أبقى للكبار؟ للمبتدئينوالكتاب ألف عشر، والنواصب عشرة، 
 .الجوازم

 طالب:.......
ذ  ال ثمانية عشر ؟تسعة عشر ذا أفردت في الشعر خاصة،  ا، وا  الم األمر والم النهي والم الدعاء والم االلتماس وا 

نه للمبتدئين، يعني النواصب عشرة، النهي، إذا أفردتها تبلغ الثالثين، وهذا مفترض أ وال األمر والكم تصير هذه؟ 
ألن  وظيفة المتممة؛مرحلة ثانية تكون  ثملو اقتصر على الستة الواضحة التي نصبها ظاهر آلحاد الطالب، 

لتكون  ؛ما يناسب المتوسطينما في هذا الكتاب وزاد عليه أودع فيها  (متممة اآلجرومية) هناك كتاب اسمه
كالمرقاة إلى ما فوقها من كتب النحو، وكذلك الجوازم لو اقتصر منها على األمور الظاهرة التي ال خالف فيها، 

 .-إن شاء هللا تعالى-يود على ما سيأتي تفصيله الجزم فيه مقيد بق ما ووترك ما فيه خالف 
 ."النواصب وهي أن ولنف"
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 إيش معناها؟  الفاء هذه "فالنواصب عشرة"
 .طالب: الفصيحة

 إيش معنى الفصيحة؟
 رط مقدر، إذا عرفت هذا فالنواصب.جواب شرط مقدر، واقعة في جواب ش، بالخفض....فاالسم يعرف كيف؟ 

ذنوهي: أ"  ."م كي، والم الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأووكي وال ن ولن وا 
ناصبة، فالفعل هذه  (يعجبني أن تنجح) (أوّد أن تجتهد  ) (أحب أن تفهم  )ة وهي: أن: مثالها: النواصب عشر 

  :فال تنصب (أن)المضارع منصوب بأن، قد تهمل 
 مّنننننننننننننننننننننني السنننننننننننننننننننننالم وأن ال تشنننننننننننننننننننننعرا أحننننننننننننننننننننندا    علنننننننننننى أسنننننننننننماء ويحكمنننننننننننا أن تقنننننننننننرآن

 

  .ال تعمل، أو لم ت عملمهملة هذه 
( سورة 02)]}َعِلَم َأن َسَيُكوُن{ ،بعلم تسبق أالَ ماذا يشترط لها أن تكون ناصبة؟  شرط )أن( أن تكون ناصبة،

 ؟كملوا [المزمل
 طالب:.......

ال مرفوع؟   سيكون منصوب وا 
 طالب:.......

 لماذا؟ 
 طالب:.......

حرف التوكيد  (أنَ )صارت مخففة من إذا سبقت بالعلم  (أن)ألن  ناصبة؛( الأن)غير ما أهملت هذه، هذه  ،ال ال
المخففة من الثقيلة، إذا  (أن)خبر ملة وسيكون الج ،واسمها ضمير الشأن والنصب، والتقدير )علم أنه سيكون(

عرفنا  (اسينجح)أو  (سينجحواظننت أن ))ظن( (، إذا سبقت بنأنَ )وحينئذ  تكون مخففة من لم تعمل، سبقت بعلم 
جاز النصب جاز األمران، إذا سبقت بظن؟ بل ال تكون أن الناصبة، هي غيرها، أنها إذا سبقت بعلم ال تعمل، 

لمسبوقة ة كاجاز النصب على أنها هذه حرف مصدري، وجاز الرفع على أساس أنها مخففة من الثقيل وعدمه،
  .بالعلم

 بالعلم (لن)إذا سبقت  الظاهرة، وعالمة نصبه الفتحة (لنفعل مضارع منصوب بن) :تنجح (لن تنجح) "أن ولن"
ال ما تعمل؟   (أن)ليست مثل تعمل،  سيكون انتهينا من هذه، [( سورة المزمل02)]}َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه{تعمل وا 
  به حذف النون.( وعالمة نصلنفالمضارع منصوب بن) [( سورة البقرة59)]}َوَلن َيَتَمنَّْوُه{ }َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه{

ذنأن ولن " إيش الفرق ر خاصة، وهي ال تجزم إال في الشعفي الجوازم،  (اإذ  )و ،في النواصب (إذن)عندنا  "وا 
 الجازمة؟  (اإذ  )الناصبة و (إذن)بين 

 .......طالب:.
  فيها تنوين، نعم. فيها نون وتلك

............................................ 
 

ذا تصننننننننننننننننننننننننننننننننبك خصا     مننننننننننننننننننننننننننننننننل  حصننننننننننننننننننننننننننننننننة فتوا 
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ال بالتنوين الناصبة؟هذه تكتب  (نإذ)، (نإذ)فعندنا  إذا،  بالنون وا 
 ......طالب:..
 تقول: )إذن (أزورك)أو  (سوف أزورك)من قال:  (كأكرم   )إذنتقول:  (أزورك؟)جواب لمن قال:  إيه هي

ال تنوين؟  (كأكرم   يها و  (حينئذ  )وهذه نون وا  ال تنوين؟ ش تقول؟ ا   نون وا 
 .....:...طالب

يو  (أكرمك ذن، )إذنإ التي عندناطيب لكن   وقها فتحتين؟ ف؟ ألف و اتنوين  أن تكون ش المانع ا 
 .....طالب:...
 نون األ ذن هذه؟ نونها مثل  يعني إذن
 .....طالب:...

ال ال؟تنوين و .. طيب ..... ..  ى يد من يكتب هذاالمبرد يقول: وددت أن تكو أصلية في الكلمة؟ النون هذه  ا 
ال نون؟ يعني نونها من أصل الكلمة مثل األذن؟  التنوين بالنون،  يبي يكوي يده. إيش أصلها تنوين وا 

 ..طالب:.....
( كأكرم   ( فتقول: )إذنأزورك)إذا وقعت في جواب من يقول: )إذن( ترتاح، و  أو خالف، بالخالف، نقول خالف

  تنصب، فهي ناصبة.
ذن   .(اجتهد كي تنجح  ) كي "وكي "أن ولن وا 
 ..طالب:.....

 .اما تكتب بالنون أبد   :خالف، المبرد يقول
 ..طالب:.....

  .بس ال بد من الترجيح، رّجح، األكثر على أنها تكتب بالنون  ،عليك ال تثريب
 ..طالب:.....

ال النون، التنوين نون ساكنة.إذا وضعت تنويالمسألة خيارية هللا و   ن وا 
ذن وعالمة المضارع منصوب بكي  [( سورة الحشر7)]}َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلة { (ح  اجتهد كي تنج) "وكي "أن ولن وا 

 .الفتحةنصبه 
 ..طالب:.....

يو ، الم كي  ألي شيء؟ النصب متجه إلى إيش؟ كي ناصبة ش نحن قلنا؟ ا 
 ..طالب:.....

كان في خبر وهي الواقعة في إيش؟ جحود والم ال [( سورة الحديد05)]}ِلَئَّلَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب{ين المضارع؟ الم كي أ
ود أنها واقعة في خبر كان المنفية، فال بد األمثلة كثيرة، المقص [( سورة األنفال33)]}َوَما َكاَن َّللاهُ ِلُيَعذِهَبُهْم{ المنفية،

م ون المنفي، وهذه تسمى ال، يعني ال بد أن تكون في خبر الكفي خبر كان، وأن تكون كان منفيةأن تكون 
ذ  أن ولبالم الجحود، كم مضى اآلن؟ والمضارع بعدها منصوب  الجحود، وكي والم كي والم الجحود، ستة،  ان وا 
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 (حتى)، وما بعدها محل خالف، ذاتهاعلى الخالف هل هي تنصب بذاتها، األربعة األولى تنصب ب و)حتى(
المضمرة بعد  (أنأو بن) (حتىبن)وب منص :وأدخل (أسير حتى أدخل البلد) ، فتقول:مستقبال  على أن يكون فعلها 

ألنه  ؛(سرت  حتى أدخل  )من حيث المعنى كما إذا قلت:  افعلها ماضي  على الخالف المعروف، إذا كان  حتى
 . اوالكالم فيها تفصيله يطول جد  السير والدخول قد انتهى وحينئذ  ال تنصب، هذه سبعة، الثالثة الباقية 

وفاء السببية  ،واو المعية أو أو،واو المعّية أو فاء السببية، بعد  امرة وجوب  بأن المضوهو في الحقيقة النصب 
األمر ) إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياءأحد تسعة أشياء، إذا وقعت في جواب  اوجوب   (أن)تضمر بعدها 

األمر والنهي )، واحد؟ السؤال واالستفهامبقي  (واالستفهام والتمني والرجاء نهي والدعاء والعرض والتحضيضوال
  ( من يعيدها؟ نعم أعدها، طيب:والنفي والتمني والرجاء التحضيضوالدعاء واالستفهام والعرض و 
 قنننننننننننننننننند كمننننننننننننننننننال تمننننننننننننننننننَن وارج كننننننننننننننننننذلك النفنننننننننننننننننني    واعنننننننننننرض لحظهنننننننننننم منننننننننننر وادع واننننننننننننه وسنننننننننننل

 

 .في جواب األمرمضمرة بعد واو المعية الواقعة  (أنشياء، نريد مثال لمضارع منصوب بن)تسعة أ
 .ب: ال تنه عن خلٍق وتأتيَ طال
( المضمرة بعد الواو لكن أن: فعل مضارع منصوب بن)وتأتي   ،الواو واو المعية ،ال تنه عن خلق  وتأتي   ،نهيهذا 

أال يكون أولى؟ أن وما فصلت هذا التفصيل، ، وتكون أن الناصبة مظهرة ومضمرة، (أنهذا المبحث لو ألحق بن)
ال ال؟ (أن)ومتى تضمر ، المظهرة وأن المضمرة مبحث واحد ، حتى (أنألنها منصوب بن) ومتى تظهر؟ صح وا 

ال  (حتى)النصاب هل  المختلف فيه (حتى)الحرف   (حتى)، لكن (أنن)يمكن أن يلحق بالمضمرة بعده؟  (أن)وا 
أن  :يقول السببية؛ ألن ما في أحد النصب بواو المعية أو فاءعلى الخالف الذي فيها النصب فيها أظهر من 

  بعد واو المعية وفاء السببية.مضمرة الناصب أن هو الواو أو الفاء، الناصب 
 ..............................................    ال تنننننننننننننننننننننه عننننننننننننننننننننن خلننننننننننننننننننننق  وتننننننننننننننننننننأتي  مثلننننننننننننننننننننه

 

:  ؟مثال لألمر .بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي اوجوب  المضمرة  (أنمنصوب بن)فعل مضارع  تأتي 
 طالب: 

 عينبببببببببببببببببي س عبببببببببببببببببباءٍة وتقبببببببببببببببببرَ ولبببببببببببببببببب
 

 ............................................. 

لو ذهبنا نفصل ، جواب إيش؟ واقعة بعد االسم المحض هذا منصوب بإيش؟ والواقعة في جواب إيش؟ واقعة في 
  .أللفية وشواهدها وشروحهاهذا من امطوالت، ونأتي بكل ما يتعلق بالباب، هذا من ال

 ..طالب:.....
ناقص نكمله، زايد والكتاب مؤلف ألنه المؤلف زائد كالمه مو ب ؛عندنا اآلنعن الذي عبر نحن يا هلل ن عم، ال،ن

 :لواو المعية، وهذا من أوضحهايكفينا مثال بالنسبة للمبتدئين، 
 ..............................................    ال تنننننننننننننننننننننه عننننننننننننننننننننن خلننننننننننننننننننننق  وتننننننننننننننننننننأتي  مثلننننننننننننننننننننه

 

  .واقعة بعد النهيفاء  ،ءطيب؟ الفا
 ..طالب:.....
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ال مو  ذاكر، نعم، على الخالف هل هو طلب أو جواب شرط ماشي، فيحَل؟ يعني إن تذاكر ماشي المثال وا 
 ؟ هذكرت الطلب، ال يحتاج؟ إيش المثال الذي في جواب هوقوعويحتاج إلى فاء معروف،  مقدر

  .[به( سورة ط18)]}َواَل َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ{طالب: 
بعد فاء السببية الواقعة في جواب  اوجوب  مضمرة  (أنمنصوب بن)فعل مضارع  :يحل }َواَل َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ{

، هذه من أمثلتها ((؟هل من تائب فأتوب عليهفأغفر له؟ هل من مستغفر  ؟فأعطيههل من سائل  ))النهي، 
  :المضمرة بعد أو (أنن)بالنصب 

 ..............................................    رك  المننننننننننننننننننننننننىألستسننننننننننننننننننننننهلن الصننننننننننننننننننننننعب أو أد
 

 (أنن)منصوب ب (أدرك  ن)ف ألمور الصعبة حتى أدرك ما أتمناه،يعني ألستسهلن ا (حتى)هذه بمعنى  (أو)و 
  .المقدر في جواب القسم الواقعة في جواب إيش؟ قسم، (أو)المضمرة بعد 

 .......طالب:
على كل حال الخالف في الدقائق هل  النصب، عملها في المضارع ، لكنمصدرال جرهي تإيه  مجواز ال

 مثال   يدقيق، يعني لو رجعنا إلى األشمون الناصب الالم أو كي التي هي بمعناها مسألة تحتاج إلى تفصيل  كثير
إلى وقت   والخالف فيها تحتاج ،العللكتب مطولة فيها هذه الدقائق وهذه الو  أو شرح المفصل والحواشي عليه

 طويل.
 رقموا هذه الجوازم، كم؟ و  ثمانية عشر، عدوها، :يقول الجوازم
 .......طالب:

 ااثنتين، تصير واحد   (الالم)واثنتين،  (ال) إذا عددناأو على كالمه هو؟ أو واحد وعشرين؟ أنت عديتهن 
ذا قلنا وعددنا مع ذلك  حدة صارت تسع عشرة،والم الدعاء واحدة، والم األمر الدعاء وا الناهية وال ال :وعشرين، وا 

ال ما عديتوا؟  (اإذ  )  في الشعر خاصة، عديتوا وا 
 .......طالب:
 اقرأ...واحد وعشرين..، يعني بالبسط ال الدعاء عنالناهية  إيه هذا إذا فصلنا الكم؟ 

 ."لم ولماوهي:  عشروالجوازم ثمانية "
هل  (زيد لم يذهب) حرف نفي وجزم وقلبضارع وتكون حينئذ  هذه تدخل على الفعل الم (لم) (لم ولما وألم وألما)

من نعم ألنها قلبت الفعل  ه لم يذهب أمس أو قبل هذا الكالم،أنأو قصدك  اغد   يمكن أن تقول: زيد لم يذهب
 (لم يذهب)ي وتجزمه وتنفيه، نفي وجزم وقلب، عناه إلى المضمضارع إلى ماضي، تدخل على المضارع فتقبل م

إلى الماضي هل إذا كانت تقلب معنى الفعل المضارع  مه السكون،وعالمة جز  (لمبن)مجزوم مضارع فعل  :يذهب
من  ، لكنكيف؟ ال ما يجوز تدخل على الماضييجوز أن تدخل على الماضي، يجوز أن تدخل على الماضي، 

خل على الماضي، ثم أدرك أنه أخطأ، ألنها ما تد ؟ قال: نعم،الطلبة النابهين لما سئل تدخل على الماضي
 ا، هو الناظم هو الذي أنشأ بيت  يقول الناظم دخل على الماضي،من هذا المأزق الذي وقع فيه، قال: ت افخروج  
 يقول: وخالف فيه القواعد، انتحله 
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 كلنننننننننننننننم سنننننننننننننننعى ولنننننننننننننننم دعنننننننننننننننى ولنننننننننننننننم رضننننننننننننننني    وجنننننننننننننننننوزوا دخنننننننننننننننننول لنننننننننننننننننم علنننننننننننننننننى المضننننننننننننننننني
 

: ا أنه سئل عن دخول )لم( على المضي، قالهإال هذه القصة، قصتأي حداد؟ عندك أبيات؟ إيش؟  أيوه حداد
 لّفق هذا البيت. صحيحة لما رأى أن المسألة ما هي  نعم،

 طالب:.......
 .(كلم سعى ولم دعى ولم رضي) كمل،كيف؟ 
في يغرس اإلبرة في األرض، يلقيها فتنغرس عنده خفة في اليد بحيث  مثل الشخص الذي جيء به للرشيدهذا 

، قال: رى فتدخل في جوفها، ثم يدخل الثالثة فتدخل في جوف الثانية وهكذا إلى المائةاألرض، ثم يرسل األخ
ال ما يصلح؟ ما تجي طوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة،أع ه عمله يدل على ، لكن؟ ال ال مو محتاجيصلح وا 

 استحق الجلد ،نفعهذه الموهبة بما ال يه ضّيع فيستحق مكافأة، لكنرجل موهوب،  أعطاه،براعة، على براعته 
  فيستحق مائة ومائتين.ومثله صاحب البيت، ال شك أنه تخلص، 

ما( مضارع مجزوم بن)ل :يعلم [( سورة آل عمران140)]}َوَلمَّا َيْعَلِم َّللاهُ{ (لما يقم زيد)و (لم يقم زيد) :)لم( و )لما( قلنا
 [( سورة الشرح1)]}َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{ ( مثلها،لّما)، والتي زيد عليها الهمز (لم)وهي  (ألّم وألّما)والثالث والرابع 

ألّما يأكل )، (؟ألَما يقم زيد)همزة،  تزاد عليها (لّما)مثل  (ألَما) وعالمة جزمه السكون،مجزوم بألم  :فنشرح
يألما هذه و  (؟عمر ال حرف؟ ا   يقول الناظم: (يقم زيد؟ألما )ش تصير؟ ألَما فعل وا 

ننننننننننننننننننننننننننننننننني إذ  يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناللهم يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناللهم :أقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننول    ألننننننننننننننننننننننننننننننننمَ  دث  مننننننننننننننننننننننننننننننننا حنننننننننننننننننننننننننننننننن وا 
 

 الذي عندنا الحرف الجازم للمضارع، نحط بالنا من هذه األمور. هذه هي ذي؟ صحيح، هذه غيرها،
 ."وألم وألما والم األمر والدعاء"

 (المبن)زوم مضارع مج :ينفق [( سورة الطالق7)]}ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِهن َسَعِتِه{ الم األمر ،الم األمر، والم الدعاء
ال  أمر، الالم هذه )ولتصغى( [( سورة األنعام113)]}َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه{ السكون األمر وعالمة جزمه  هل هي الم أمر وا 

يش نطقها؟   ال؟ وا 
 طالب:.......

يإيه ياهلل و  }ُيوِحي ش تصير؟ الم التعليل أو الم الصيرورة؟ وهذا علة ألي شيء؟ هات؟ إيش اللي قبلها؟ ا 
-110)]َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه{*  ُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرور ا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُرونَ َبْعُض 
 تعليل.  [( سورة األنعام113

ال الالم هذ [( سورة الزخرف77)]}َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك{ والم الدعاء، ه الم الدعاء، اللي في اآلية وا 
 ..؟ .اللي

 طالب:.......
 ؟ إعرابه (يدع  )و [( سورة اإلسراء11)]}َوَيْدُع اإِلنَساُن{
 طالب:.......
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وا لكم جيبليس فيها، ياهلل إيه وين الواو؟ اآلية فيها واو؟ بالواو أصله،  (يدعو)مضارع إيه، ما حدف منه شيء؟ 
  .تختلفوا قبل ما شيء
ثقيل ب وليسواو، بدون  (يدع  )هو ثقيل إذا قلت: نبغي؟ هو ياهلل أعرب؟  [( سورة الكهف44)]َك َما ُكنَّا َنْبِغ{}َذلِ 
 .كما هو األصل (يدعو)

 طالب:.......
جزم الفعل وحذف الحرف من آخره في اللي ال ال، ال تشككون بنا، إيش  يا إخوة ال تشككون بنا،بدون واو ها 
ال هو مرفوع، ؟(نبغي)وفي  (يدعو) ال هو في  ااتباع   الرسم وا  ما دخل عليه أصل مرفوع، للرسم العثماني، وا 

  .عامل جازم
 طالب:.......

ال بدون؟ أو موضعين؟  [( سورة األعراف171)]}َمن َيْهِد َّللاهُ{ ؟للتخفيف  بالياء وموضع بدون؟أو في موضع بياء وا 
ما فيها  (نبغي)خالص يا أخي ما يحتاج تخفيف هذا، وأطعنا؟  للرسم وسمعنا اتخفيف هذا أو اتباع  ال :الذي قال
  ( ما فيها أدنى ثقل.يدعوو) أدنى ثقل،

 طالب:.......
ما  ،هكذاالصحابة  فاتفق عليها سمعنا وأطعنا ما لنا كالم،ال ال ما في إشكال، يا أخي حّنا أمة متبعة، لنا سلف 

  لهذا.ألحد  كالم، القواعد كلها ينبغي أن تغّير 
 طالب:.......
يو  (والمهتد   د  )يهفي حذف الياء : للتخفيف إيش الذي قلت لو ال ال، ألنك  ش اللي يحذفها؟ نقول: تخفيف؟ ا 

 طالب:.......
ال و  يتخفيف في موضع وتثقيل في الموضع وا   ش يعني؟ ا 

 طالب:.......
ال  [( سورة الرعد5)]ِبيُر اْلُمَتَعاِل{}اْلكَ  رؤوس اآلي، في مراعاة رؤوس اآليال هو الذي يمكن يقبل في  ال، ،ال وا 

ما  ؟تخفيف في موضع والثاني :تقول ، لكنعاته برؤوس اآلية ما فيه شيءمرا فمثل هذا  (المتعالي)األصل 
فاتباع  كالم،حد ألوال  ،، وهكذا رسموا الصحابة واتفقوا عليههكذا تلقينا هذا،هكذا وقفنا على  :نقول لك تجي،

ال قواعد  :الرسم، ما يجي واحد يجتهد يقول بد من اتباع الرسم ال بد منه، ال نحو؟ ال يا ال بطبق قواعد إمالء وا 
}ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا  إن بغيت تطبق ،شيء يقصم ظهرك ،أمور تعترض لك كهناأخي، إن بغيت تطبق ما تقدر، 

يو ها  موضعأو في  [( سورة البقرة40)]َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى{ بقدر على كل حال التخريج ش تسوي بعدين؟ ا 
الذي هو القرآن أفصح  -جل وعال-إيش تسوي؟ والمجزوم به كالم هللا عامل إذا لم يوجد  ، لكناإلمكان مطلوب

 الكالم، وهو المعجز بلفظه ومعانيه.
 طالب:.......
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 ،كالمالتقدر في كلمة  في أثناء ال بأس ما يخالف، لكن  (إن)بعد استكمال في متأخر أنت إذا قدرت  ؟والمقيمي
  .ثم ترجع إلى اإلعمال بعده

 طالب:.......
  .....التسليم يا إخوة معنا إالما 

 ........طالب:
 وضعها أهل العلم أغلبية.ال، ما في إال اتباع الرسم في مثل هذا، ويبقى أن القواعد التي  ،ال

 ........طالب:
القرآن له قدسيته ينبغي أن نعدل كالمنا وقواعدنا عليه، ، ا.. منه شيئ  ... حنا عندنا القرآن قدسية الإ ؟نعم، كيف

الرواية بالمعنى،  باعتبار جواز والخالف له وجهفي قواعد اللغة اج بالحديث جحتااليعني إذا تنازع أهل العلم في 
 ؟تطاول على القرآنكيف ن ، لكنفي لغة العرب، هذا....حتج به ن يكون التغيير ممن جاء بعد ممن أويحتمل أ

  .ة نسلم من ازدواجية واضطراب...، نجعل القرآن هو المرجع في هذا، وبهذه الطريقنسلمأن ما يمكن، ما لنا إال 
 ........طالب:

، البخاري، إذا نظرت إلى الصحيحين مثال   ، لكنوجمع من أهل العلم أنه يحتج به وغيرهالذي رّجحه البغدادي 
ال بعد بشّ ار شيوخ البخاري من قبل بشّ  شيوخ البخاري  ، لكنعلونه الحد الفاصليجيحتج به، ار بن برد بشّ  ؟اروا 

ال بعده؟   قبله وا 
 ........طالب:

 وفاته كم؟ 
 ........طالب:

 ؟ متى كانت وفاة بشار بن برد كلنا نعرف وفاته،البخاري  ال، بشار،
 ........ طالب:

  .يالقرن الثان في منتصفيعني  ،إيه بهذه الحدود
 ........ طالب:

يو   ( في النهي والدعاءال)( وليقض) والدعاء (لينفق) الم األمر (ّما وألم وألّما والم األمر والدعاءوللم ) ش قلنا:ا 
النهي، )ال( في النهي والدعاء،  في النهي، قضينا من (ال)و، هذا إيش؟ دعاء [( سورة البقرة014)]}َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا{

  ؟ة مثالهاالناهي )ال(
 ال تنَس ذكر هللا طالب:

المسلمين باألذكار في تذكير  فيهم شيء من الحرص الذين من اإلخوةوهذه يكثر فيها الخطأ  (ال تنس  ذكر هللا)
م كل هذا خطأ، هذا خطأ، نعيعلقونها في المساجد، يثبت األلف، كذا( ال تنسى ) (آية الكرسيال تنسى قراءة )

  .لناهية بحذف عالمة الجزم وحذف حرف العلةا المضارع مجزوم بن)ال(
 ........ طالب:
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 مدري إيش قال؟ (ال ترمي)القديمة مكتوب عليها نحت:  ( وعليه فتحة، في صناديق البريدنسال ت)كيف؟ بدون، 
 أنه خطأ.المقصود  ، لكنالظرف خارج الصندوق أو داخل نسيتها

ن وما وال"  ."في النهي والدعاء وا 
ن وما، إن، تجزم والبقية وهي ضعفها ، اواحد   هذه تجزم فعال   ال(و والالم لم ولما وألم وألما )السابقة: لجوازم ا وا 

 األول اسمهفتجزم فعلين،  (إن تخلص تفلح) ( جوابه: تنجح،تهدإن تج) (إن تذاكر) (إن)األول منها:  فعلين:
على أنه فعل شرط،  :األول (إنبن)( وكالهما مجزوم إن تجتهد تنجح) عل الشرط، والثاني: جوابه وجزاؤه،ف

  مثالها؟ (ما) والتي بعدها ،إنهذه  ،على أنه جوابه :والثاني
 ما تزرع تحصد.  طالب:
هذه  (ما)في مثالك  [( سورة البقرة157)]}َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه َّللاهُ{ أحسن منه ؟(ما تزرع تحصد)تجي 

}َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر  والدعاء في باب النهي (ال)يعني  (ذي تزرعه تحصدهال)يعني  (ما تزرع)موصولة ترى، 
مه: جواب يعل شرط مجزوم وعالمة جزمة حذف النون،تفعلوا: فعل الاسم شرط جازم، هذه  (ما) َيْعَلْمُه َّللاهُ{

  .االشرط مجزوم أيض  
( سورة 7)]}َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْير ا َيَرُه{ ،(به يجز   اخير   من يعمل) ،(ال يعدم جوازيه من يفعل الخير) (من)و

 .((يفقهه امن يرد هللا به خير  )) ،[الزلزلة
ها  [( سورة البقرة194)]}َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل َّللاهِ َأْمَواٌت{تعالى: في قوله  (أموات) يقول: ما إعراب كلمة

ال ات  اأمو في سبيل هللا وال تقولوا لمن يقتل )   (.؟ أموات  وا 
  أمواٌت. طالب:
  بالرفع.
 .. .....طالب:

}َواَل َتْحَسَبنَّ اآلية الثانية: قول، والجملة مقول القول، والجملة مقول ال، (هم أموات  )، خبر للمبتدأال هي خبر، 
 فهنا فرق. [( سورة آل عمران145)]الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْمَوات ا{

ذ ماومن "  ."ومهما وا 
  ؟مثالها "من وما ومهماو "ومهما، 
 ....... طالب:

، تأتنا :فعل الشرط (مهما تأتنا) [( سورة األعراف130)]}َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمن آَيٍة لِهَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن{
ال طيب  (فما نحن) جوابه  :في محل جزم جواب الشرطما جزمت؟ جزمت وا 

ن خالهنننننننننننننننا تخفنننننننننننننننى علنننننننننننننننى النننننننننننننننناس تعلنننننننننننننننم      مهمننننننننننننننا تكننننننننننننننن عننننننننننننننند امننننننننننننننرئ  مننننننننننننننن خليقننننننننننننننة  وا 
 

 هذا جوابه. 
  ؟المثال ؟مثاله (إذ ما) بعده

 طالب:.......
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الكلمة قد ال يصلح من حيث السياق لكلمة  أخرى، ترى المثال الذي يصلح  (إذ ما تقرأ تستفد) (ما تأكل آكل)إذ 
تجدها في ولذلك الكلمات التي تستعمل بقلة  ؛ي الظاهر لكن عمله في المعنى من حيث الباطنيعني إن عمل ف

اآلخر ما تجي، المثال الذي  إذا ركبته على المثال ، لكنالعملماشية من حيث المعنى ومن حيث موضعها 
 بمعنى  واحد.كلها  (حيثما تجلس) (سأينما تجلس أجل)و (حيثما) ( يعني ومثلهاإذ ما تجلس أجلس) عندك

 ."وأي ومتى وأيان"
جزمت  (فما نحن) وهذا نظير المثال السابق [( سورة اإلسراء112)]}َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَماء اْلُحْسَنى{ (أي)

  .}َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَماء اْلُحْسَنى{المحل، 
 مثالها: (متى)

............................................... 
 

   متنننننننننننننننننننننننننى أضنننننننننننننننننننننننننع العمامنننننننننننننننننننننننننة تعرفنننننننننننننننننننننننننوني 
 فعل الشرط، تعرفوني: جوابه. :أضع

 .(تسكن أسكنأيان ) أيان هذه بمعنى أين، ؟مثالها (أيان)و
 ."وأين"
ُم{ (أين)و  كلها صحيحة. [( سورة البقرة141)]}َأْيَن َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم{ ،[( سورة النساء71)]}َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ
 ."وأنه "
ال غيره؟  االستبعادحرف  (ىأنّ )   ؟مثالهوا 

  طالب:.......
ُم{في إيش؟  الفعل الثاني قد ال تجزم  ، لكننعم، جزم فعلين واضح {َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكمُ  }َأْيَن َما ،}َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ

  ؟هيكون محله الجزم، األخير مثال ؛وتجزمه محال   الفظ  
 طالب:....... 

  ؟مثالهنعم  (تعمل أعمل )أَنى ؟ بمعنى أين،[( سورة آل عمران37)]}َأنَّى َلِك{
 طالب:....... 
 نعم إيش يقول؟ 

 (.جزال   اأنى تجد حطب  ) طالب:
 ؟إيش البيت الذي قبله (زال  ج اتجد حطب   ىأن)

 تنننننننننأجج اوننننننننننار   جنننننننننزال   اتجننننننننند حطب ننننننننن     فأصنننننننننبحت أننننننننننى تأتهنننننننننا تسنننننننننتجر بهنننننننننا
 

يإيش؟ و بدل  (تستجر)و (تجد) وابهوج ،طيب ها()تأتوين فعل الشرط؟  ال بدل  ش يصيرا    بعض؟بدل اشتمال وا 
 طالب: بدل بعض من كل.

 اشتمال.بدل ال ال، 
 ."ماثوحي"

  ؟من يأتي بمثالحيثما 
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 طالب:......
يقدر لك ما تتجه )حيث (يقدر لك هللا الخير م، )حيثما تستقامجزوم لفظ   [( سورة البقرة144)]}َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا{

 .(الخير
 ."وكيفما"
 مثالها؟  (كيفما)

 .....(.كيفما مسحت)طالب: 
وهو في ن تأتي بمثال هات فعل مضارع يا أخي، أنت إذا أردت أألنها في الفعل المضارع،  (؛كيفما تمسح)

ويحتاج إلى  مثال   يعني إذا جاءك مثال يروى،لما أنت الذي أنشأته خليه مطابق، وأما التأويل فاتركه  مقدورك،
  .اليكن مطابق  به، أما المثال الذي تنشئه من قبلك أنت ملزم تقدير خلي التقدير اتركه لما يروى، 

  ؟كيفمامثاله 
 طالب:......

يو  اإذ   ما حيث)، ، كيفية الجلوسحيثما، يعني في المكان وهذه في الكيفية :مثل :تجزم؟ كيفما؟ نقول اش اللي خالها 
 القياس واالتباع في كيفية الجلوسيعني حيثما أي المكان الذي تجلس فيه أجلس، وهذه من باب  (تجلس أجلس

 .(كيفما تجلس أجلس)
ذ  "  ."في الشعر خاصة اوا 

  ؟مثالها
......................................... 

 

ذا تصننننننننننننننننننننننننننننننننبك خصاصننننننننننننننننننننننننننننننننة فتحمننننننننننننننننننننننننننننننننل     وا 
 
 

يو   ش صدر البيت؟ ا 
 ...ا أغناك ربك بالغنىاستغن م طالب:

ذا تصبك  ال تجمل؟  ؟أو فتجمل   خصاصة فتحمل  إيه بالغنى، وا  إيش هو كتابك هذا؟ هذا يعني الصبر؟ تحمل وا 
ال الطباعين يشرف  المناسب  ، لكنلى كل حال التصحيف سهل، نقطة هذهعالجدد؟ عليها المؤلف على طبعة وا 

ال تحمل وهو  ،جميال   ايعني ارتكب خلق   ى، بالجيم،طبعات القديمة تر أما تجمل موجود في الللسياق،  المناسب وا 
ألن المسألة تحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى تحمل، وهذا في الشعر  للمعنى، تصبك خصاصة تحمل؛

 فحينئذ  يحفظ وال يقاس عليه.  خاصة،
 طالب:......

حديث  ، هذااضعيف جد   :إذا قلت ؟نعإيه فصيح إيش الما أو مفعول مطلق،مصدر  (اأجد كثرتها جد  ) اجد  
 .ا، أجد ضعفه جد  اضعيف جد  


